EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 100 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022
Em treze de julho de dois mil e vinte e dois, às 15h30min, na sede da Empresa, localizada
no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Comitê de
Auditoria (COAUD) da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 100ª reunião
ordinária, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito
(Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue, ambos por videoconferência, e Sérgio Ricardo
Miranda Nazaré. Presente também, a Gerente do Gabinete de Governança - GABIN,
Angela Moreira Ferro. Ordem do dia: O COAUD: registrou reuniões referentes ao 2º
trimestre com: i) a Diretora de Administração, Maria Betânia Gonçalves Xavier,
responsável pela condução das Superintendências de Gestão de Pessoas, Suprimentos
e Infraestrutura; de Tecnologia; e Jurídica, na qual trataram sobre: a) as recentes
atividades da SUTEC, incluindo o avanço das ações para cumprimento da planilha de
prioridade e a finalização da Auditoria Externa no ambiente de TI; e b) das recentes
atividades da SUJUR, incluindo as renovações dos acordos junto aos escritórios
credenciados; ii) o Diretor da DIFIN, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, responsável
pela condução das Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Tributos; e
Financeira, na qual trataram sobre: a) as tratativas para prorrogação da carência para
pagamento do passivo do FGTS junto ao agente operador; e iii) a Ouvidora, Fernanda
Ayres Jardim Elias, na qual trataram sobre: a) o atendimento a demanda da
Controladoria-Geral da União-CGU para que todas as mensagens automáticas
direcionadas à Ouvidoria sejam feitas por meio da plataforma “Fala.BR”; leu e aprovou
a Ata da reunião ordinária nº Ata ordinária nº 99, de 29.6.2022, e seu extrato; e tomou
conhecimento: i) das Atas de reuniões ordinárias nºs 1.300, de 14.6.2022; 1.301, de
20.6.2022; 1.302, de 21.6.2022; 1.303, de 24.6.2022; 1.304, de 28.6.2022; 1.305, de
29.6.2022; e 1.306, de 30.6.2022, da Diretoria Executiva; e ii) das Demonstrações
Financeiras e do Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a
maio/2022. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata,
aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.
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